








































































































































































































































































































































































































































































































































































         
  

  . وليس آتب السلسلة الثانية فقط ، نعتذر عن أدراج آل أسماء الكتب 
 

  
  

  الكتـــــاب
  

  
  .خريف الغضب  -
  .أحاديث فى العاصفة  -
  .سنة ثالثة سجن  -
  .الملك فاروق وألمانيا النازية -
  
  الت فى التاريخحأعجب الر -
  
  .مواقف  -
  .القوة الخفيـــة  -
   يوم٢٠٠حول العالم فى  -
  .لعنة الفراعنة  -
  .الذين عادوا من السماء -
  .اآلمال الكبرى  -
  .ديفيد آوبر فيلد  -
  .ترنيمة عيد الميالد -
  .الرجل الخفى  -
  .المختار من القصص العالمية -
  
  .فجر الضمير  -
رجل الساعة أو الجديد فى التطور  -

  ..الطبيعى 
  .تاريخ موجز لزمن  -
  .اينشتين والنسبية  -
  

  
  

  المـــــؤلف
  

  
  .محمد حسنين هيكل . أ
  .محمد حسنين هيكل . أ
  .مصطفى أمين. أ
  .وجيه عتيق. أ

  
  .أنيس منصور . أ

  
  .انيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ

  .تشارلز ديكنز 
  .تشارلز ديكنز 
  .تشارلز ديكنز 

  .ويلز . جـ. هـ
  .مكتبة األسرة بمصر 

  
  .جيمس برستيد 

  .ريتشارد دوآنز 
  

  .ستيفن هوآنج 
  .مصطفى محمود . أ

  
  من الكتب مختارات 

 
 
  
  
  
  

  
  الكتاب

  

 
  
  
  
  

  
  المختار

  



  
  
للفيلسوف ).  بحثآ عن عالم أفضل  (-
  . آارل بوير \
   
).  أحد اللصوص  تاريخ حياة (-

  . أحسان عبد القدوس 
  
  
نوادر وطرائف من الصين  ( -

  ترجمة أبراهيم البشمى .) العظيمة
  

  
  

رسالة لم تعد لنشر . ضد التبجح 
  .أصال

  
  .قصة أيام المظاهرات 

  
  
  

بعض النوادر الجميلة التى وردت 
 .فيه 

  
  

  : بالرجاء زيارة هذا الموقع المؤقت ، للحصول على أى من الكتب السابقة 
  

walls_theknowledge/com.geocities.www
  

  :ولتواصل معنا 
com.yahoo@walls_Theknowledge

 
  
  
  

http://www.geocities.com/theknowledge_walls
mailto:Theknowledge_walls@yahoo.com

	-     الامال الكبرى. لــ تشارلز ديكنز. مرفق مع كل فصل الصور الخاصة به
	-     عن المؤلف 
	-     الفصل الاول .... مقابلة بين المقابر 
	-     بيب يزور قبر والديه
	-   من فضلك يا سيدى لا تقلتنى
	-     بيب يتلقى الاوامر
	-     جو يدافع عن بيب
	-    بيب يخبئ طعام للسجين
	-    الحصول على المزيد من الطعام
	-     السجين الهارب الثانى....

	-    الفصل الثانى : السجين الثانى.
	-      السجين الجائع يأكل بشراهة
	-     لقد رأيته هناك 
	-      واخذ يبرد القيد الحديدى 
	-     احتفال غير مريح بعيد الميلاد
	-     لقد اختفت الفطيرة
	-      جنود الشرطة يطلبون المساعدة 

	-     الفصل الثالث : القبض ...والاعتراف...! 
	-     جو يقوم باصلاح القيود الحديدية
	-      مطاردة السجينين الهاربين
	-      القبض على السجينين الهاربين
	-      لقد سرقت بعض الطعام والبراندى
	-     بيب يعمل مع جو فى ورشة الحدادة.

	-    الفصل الرابع : دعوة من الآنسة هافيشام
	-     العم بامبلشوك يقول اخباره
	-     الوصول الى بوابة بيت الانسة هافيشام
	-      ستلا تغلق البوابة...
	-     اغرب سيدة فى حياتى 
	-     الانسة هافيشام وقلبها الكسير
	-     ستلا تسخر من حذاء بيب
	-     اطعمتنى كما لو كانت تتطعم كلبآ.
	-     غرفة طعام الانســة هافيشام

	-     الفصل الخامس : اول قبلة فى حياتى
	-    هذه كعكة عرسى
	-     الرجل يسأل عن بيب
	-     يمكنك أن تقبيلنى اذا اردت
	-     مكأفاة عن الأنسى هافيشام
	-     بيب الحزين

	-     الفصل السادس : الحزن والخجل
	-     أبنة عم الانسة هافيشام
	-     بيب يتوقع أخبارآ عن ستلا
	-     الهجوم على أخت بيب
	-     لقد أصبحت الحياة أكثر هدوءآ
	-     مستر جاجرز يظهر بالورشة

	-     الفصل السابع: الآمال الكبرى
	-     عرض لتحقيق الآمال الكبرى
	-     مستر جاجرز يقول شروطه
	-     جاجرز يعطى النقود وبطاقة عنوانه
	-     تحقق أحد احلامك يا بيب
	-     اختيار القماش لحلة جديدة
	-     بيب يودع الآنسة هافيشام
	-     بيب يصل الى لندن

	-     الفصل الثامن : حياتى الجديدة
	-     بيب ووميك يصلان الى خان بارنارد
	-     هربرت بوكيت يرحب بيب
	-     هربرت يصح عادات بيب
	-     هربرت يحكى قصة الآنسة هافيشام
	-     مقابلة مستر بوكيت واثنين من الطلبة 

	-     الفصل التاسع : زائر من الريف
	-     خادمة جاجرز تقدم طعام الغداء
	-     بيب يشترى اثاثآ جديدآ
	-     جو حضر للزيارة
	-     عادات جو تضايق بيب
	-     انباء طيبة من ستلا
	-     بيب فى قمة السعادة

	-     الفصل العاشر : ستلا
	-     هربرت يعترف بحبه لكلارا
	-     هربرت يحذر بيب من ستلا
	-     هربرت يحصل على الوظيفة
	-     بيب يرافق ستلا فى الحفلات
	-     يا صاحبة القلب البارد
	-     لقد حذرتينى من الوقوع فى الحب
	-     كمبيالات وفواتير وديون

	-     الفصل الحادى عشر : اكتشاف شخصية المحسن
	-     بيب يسمع خطوات على السلم
	-     وصل رجل غريب
	-     اذكر دائمآ بيب النبيل 
	-     لقد حققت نجاحآ كبيرآ
	-     لقد جعلت منك "جنتلمان
	-     وتبددت الآحلام فى لهيب المدفأة
	-     بيب يتظاهر بان خاله زاره

	-     الفصل الثانى العشر . مساعدة آبيل ماجويتش
	-     جاجرز يؤكد قصة ماجويتش
	-     هربرت يقسم على حفظ السر
	-     ستلا تعلن خطة زواجها
	-     بيب يتجول باسى فى الشارع

	-     الفصل الثلث عشر. القاتلة
	-     وميك لديه اخبار هامة
	-     بيب يعلن خوفه على ماجويتش
	-     وميك يحذر بيب
	-     بيب يشترى قاربا
	-     بيب يبيع بعض جواهره
	-     بيب يلاحظ الشبه الشديد
	-     مولى تخنق منافستها

	-     الفصل الرابع عشر. النار
	-     الآنسة هافيشام تكتب الرسالة
	-     انكسر قلبى بسبب زواج ستلا
	-     سامحنى يا بيب...سامحنى
	-     النار مشتعلة بثوب زفافها
	-     هربرت يربط جروح بيب

	-     الفصل الخامس عشر.اسرار من الماشى
	-     بيب يدفع الحصة المتبقية
	-     ماجويتش يفزع لآصابة بيب
	-     وهددته بقتل الطفلة
	-     جاجرز يحصل على حكم ببراءتها
	-     كومبايسون يشهد ضد ماجويتش
	-     بيب وهربرت يتبادلان الحديث
	-     البحث عن سفينة اجنبية

	-     الفصل السادس عشر.التجديف الى الحرية
	-     بيب يجهز حقيبته
	-     ماجويتش يتهيأ لركوب القارب
	-     تناول العشاء بالحانة المنعزلة
	-     وظهر دخان الباخرة
	-     ماجويتش يقفز على كومبايسون
	-     جرح ماجويتش جروحآ خطيرة

	-     الفصل السابع عشر : يا بنى العزيز
	-     جميع ممتلكاته ستصادر طبقآ للقانون
	-     جاجرز يدافع عن ماجويتش
	-     بيب يكتب عرائض طلب الرحمة
	-     ماجويتش يحتضر
	-     اخر اعمال ماجويتش قبلة
	-     بيب يعرض مسكنه لايجار

	-     الفصل الثامن عشر.تغييرات كثيرة
	-     وتجول فى السوراع بائسآ
	-     جو يعتنى ببيب
	-     بيب يقرر الزواج ببيدى
	-     بيب زجو فى الزفاف
	-     بيب يعيش مع عائلة بوكيت فى مصر
	-     بيب الحفيد

	-     الفصل التاسع عشر.بعد احدى عشرة سنة
	-     بيب الحفيد يشاهد مقابر الاسرة
	-     مقابلة بالصدفة
	-     وادرنا ظهرنا لآنسة هافيشام





